COMENDA CÉLIA COUTINHO

2º TCE INTERAGE
NOSSOS TALENTOS 1

NOSSOS TALENTOS 2

Para quem tem bom gosto e aprecia ambientes personalizados, a
nova coleção de jogos americanos de Marcela Dayrell Fleury é
uma ótima opção de presentes com toque de sofisticação e
elegância. Marcela trabalha no gabinete do Auditor Mário
Dayrell, no período vespertino.

Trabalho com artesanato há mais de 20 anos, amo o meu
trabalho e o tenho como terapia. Tanto é, que namoro minhas
peças e tenho muito orgulho e admiração pelo que faço, é um
dom de Deus.
O meu trabalho consiste também em reaproveitamento de
materiais que iriam para o lixo, reaproveito e transformo em
lindas peças decorativas, contribuindo desta forma com a
preservação do meio ambiente.
Faço lembrancinhas para casamento, batizados , 15 anos ,
além de decoração de festas , natal e datas comemorativas em
geral. Marileide Valadares é chefe do Serviço de Material e
Patrimônio.

É HORA DE COMEÇAR A PENSAR NO NATAL
10 coisas que você pode fazer agora para ter um natal sem stress
1. Planeje com antecedência. Parece simples, mas
esta é a razão número um para um Natal mais
harmonioso.
2. Defina um orçamento. Considere este, um item
essencial do planejamento
3. Faça uma lista. Decida antecipadamente sobre o
que você vai fazer em relação a festa e aos
presentes.
4. Faça suas compras agora, pois esta medida
evitará exageros e as dores de cabeça de última
hora.
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5. Escolha as mensagens e cartões de natal que
você quer mandar aos seus amigos
6. Não se esqueça de esconder suas compras e presentes de olhos curiosos,
pois surpreender as pessoas deve fazer parte de seu objetivo
7. Caso vá viajar, não se esqueça de fazer seu roteiro e reservas agora, pois
metade do mundo viaja nesta temporada

CHEESECAKE DE PANETONE
Ingredientes
1 panetone/chocotone pequeno
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 queijo branco pequeno e sem sal
1 colher de café de essência de baunilha
1 caixinha de framboesa ou 200g de
damasco
1 xícara de açucar
1 xícara de leite com 1 colher de açucar
Modo de Preparo
Em 1 refratário de vidro coloque fatias do panetone umidecidos
com leite. Bata no liquidificador o queijo, o leite condensado, o
creme de-leite e a baunilha. Cubra a camada de panetone.
Faça uma geléia com a sua fruta favorita e açucar. Sugiro
framboesa ou damasco. Outra sugestão é usar geléia pronta de
cereja e enfeitar com cerejas. Fica lindo e delicioso para o
Natal.

8. Diga para as pessoas que você ama, o quanto elas são importantes para você!

DESPEDIDA CONSELHEIRO NAPHTALI ALVES

9. Seja solidário! Sempre existe alguém perto da gente que esteja enfrentando
alguma situação difícil!
10. Decore sua casa. Acrescente algo novo à sua decoração, entre no espírito
natalino já!

Tempo de preparo
20 minutos
Rendimento
10 porções
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NATAL LUZ EM GRAMADO
ANIVERSÁRIO CELMAR RECH
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Gramado é uma cidade muito mais do que encantadora. O
charme das ruas floridas, os detalhes da arquitetura, o aconchego
da hotelaria, o requinte da gastronomia, a qualidade dos produtos
e serviços, a originalidade das colônias, a hospitalidade das
pessoas, o cheiro da natureza; enfim, tudo parece conspirar para
que se vivam momentos únicos de prazer.
O município fica no estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se
na Serra Gaúcha, mais precisamente na Região das Hortênsias,
Sua população estimada em 2009 é de 33.706 habitantes. Sua
demografia é etnicamente variada, com forte influência alemã e
italiana, o que se reflete especialmente na culinária e na
arquitetura urbana e rural. A cidade é o terceiro destino turístico
mais visitado no Brasil.
Com a maior infra-estrutura turística de seu estado, a cidade
oferece mais de 200 casas gastronômicas , imensa rede hoteleira
e ainda ótimo comércio de chocolates caseiros, malhas, móveis,
artesanatos, couro e produtos coloniais .
Gramado é muito mais do que lareira e vinho no inverno. As
quatro estações do ano são bem definidas e proporcionam
verdadeiros espetáculos da natureza. E para você, que pensa em
Gramado para passear no frio, basta visitar a cidade nas outras
estações. É realmente de surpreender.
A partir de 04 de novembro de 2010 Gramado comemorará 25
anos do maior evento de natal do mundo, o Natal Luz. Durante 73

dias a cidade se transforma em um parque temático de natal.
Quem chega , encontra em todas as ruas e em cada detalhe o
espírito natalino. São milhares de mini lâmpadas transformando
ruas em túneis iluminados, árvores de natal gigantes ,papai noel
nas ruas todos os dias,cantatas de natal , apresentação de corais
e orquestras, sem esquecer dos espetáculos:
Nativitaten
Este espetáculo é produzido às margens do Lago Joaquina
Rita Bier, onde cantores líricos posicionados em balsas,
remontam a origem do natal. Chamas de fogo saem de dentro
do lago, chafarizes de água desenham formas em
meio a raios laser, com
fogos de artifícios
enfeitando os temas e
um coral de 100 vozes
fazendo performances,
e interagindo com o
público do início ao
fim.

Grande Desfile de Natal
O grandioso cortejo que acontece na região
central de Gramado conta com os principais
personagens do Natal em um espetáculo de som, luz e
fantasias. São mais de 200 integrantes ao longo da
Avenida das Hortênsias, entre patinadores, atores,
dançarinos e crianças da comunidade além, é claro, do
Papai Noel.
Arca de Noel
Arca de Noel é um divertido espetáculo musical de
marionetes e bonecos eletrônicos que conta a façanha
dos habitantes da comunidade de Matagal em criar um
evento de Natal cujo o intuito é atrair visitantes e
salvar a pequena cidade do isolamento nas
montanhas. Personagens carismáticos como o Pato
Prefeito, a porca Esmeralda, as galinhas cantoras do
poleiro cantante da Sociedade de Musica Canto e
Cacarejo e o Maestro Galo Eleazar vivem situações
divertidas e atrapalhadas na procura de talentos
locais para o grande evento Natalino além de
enfrentar as trapalhadas do cantor Gato Gabriel. O
espetáculo conta também com a participação de um
convidado muito especial, o Papai Noel. Mágico e
surpreendente a Arca de Noel é mais um grande
espetáculo do Natal Luz indicado para crianças e
adultos de todas as idades.

Árvore Cantante
A Árvore Cantante é um dos espetáculos mais
tradicionais da programação. A atração conta
com um coro de 40 vozes, que entoa músicas
natalinas em estilo gospel e com o
acompanhamento de bailarinas de sapateado.
Show de Acendimento das Luzes
Todas as noites uma emocionante cerimônia
onde som e efeitos sincronizados de iluminação
na grande árvore de natal culminam no
acendimento das luzes da cidade. A cerimônia
sempre precede um dos grandes shows da
programação e leva milhares de pessoas ao
cruzamento das avenidas Hortênsias e Borges de
Medeiros.
Concertos de Natal
As mais lindas canções de natal em concertos
especiais preparados para celebrar esta data tão
especial. Os Concertos acontecem durante o Natal
Luz de Gramado e trazem renomadas orquestras
para encantar o público.
Enfim Gramado é uma ótima opção para pessoas
que querem acrescentar magia a seu natal!

DICAS DE LEITURA
PARA CRIANÇADA E TODA A FAMÍLIA PARTICIPAR

NATAL SOLIDÁRIO

O LIVRO DAS FADAS DE NATAL – BETTY BIP
O Livro das Fadas de Natal revela o mundo encantado das
fadas que trabalham nos preparativos da festa mais bonita do
ano. Este fascinante livro conta como vivem as fadas natalinas
que moram na casa de Betty, a autora, junto com o cachorro
Dorking e o gato Pastel. Receitas de quitutes para a ceia, dicas de
como preparar enfeites e jogos interativos fazem parte deste
livro ricamente ilustrado. Um enorme mapa da casa mostra onde
moram as fadinhas e onde elas se reúnem para preparar todos os
detalhes da festa. Divirta-se antes e durante o natal e viva essa
magia o ano todo.
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PREÇO SUGERIDO : R$ 32,00

COMPORTAMENTO

Nesta época, surgem os tradicionais compromissos com a família, amigos e colegas de trabalho. É hora da confraternização, do
amigosecretoedacelebraçãodoNatal.Apresentamosaseguirdicasque,comcerteza,serãomuitoúteis.

PARA ADULTOS:

Precisocumprirastradiçõesmesmosemacreditar?
As celebrações religiosas só fazem sentido se você acredita nelas. Então, não precisa cumprir as tradições de uma religião que não é a sua.
Se eles rezarem, dê as mãos também, mas fique em silêncio. Respeito é o mais importante nas regras de etiqueta. E o respeito vem de nós
pornós.

Dos dias 29 de Setembro à 1º
de Outubro aconteceu o 4º
Fórum Nacional de
Bibliotecários e Arquivistas dos
Tribunais de Contas, no TCM-RJ.
O evento teve como foco o
controle externo e a
participação das unidades de
informação (bibliotecas,
arquivos e centros de
memória) no processo de compartilhamento de
informações para o melhor desempenho da atividade-fim dos
Tribunais de Contas. Estiveram reunidos no evento 96
profissionais da informação, além da participação, pela primeira
vez, de Tribunais de
Contas de outros países: os da
Província do Chaco, Argentina, e da
República de Angola.
Pa r t i c i p a ra m d o F ó r u m a s
servidoras Carmen Julian Matteucci
a e Flávia Mendes C. Lemos, Chefe
da Biblioteca e do Arquivo, ao lado
dos colegas do TCM-GO a
bibliotecária Fernanda C.Caldas e
Sávio Resende, Chefe do Arquivo .

POSSE CONSELHEIRO KENNEDY TRINDADE

Sugestões de doações:
? Fralda geriátrica (tamanho G)
? Material de Limpeza (desinfetante, água sanitária,

detergente, sabão em pó, sabão em quadro, sacos de lixo,...)
? Roupas de cama e toalhas novas e usadas
? Roupas de uso pessoal usadas, agasalhos, sapatos e chinelas
? alimentos não perecíveis

Esta é a primeira obra de filosofia do cotidiano de Luiz Felipe Pondé. Na tradição de outros autores, Pondé tirou
a filosofia da sala de aula para debatê-la em praça pública. Assim como em suas colunas semanais na Folha de
S.Paulo, o filósofo escreve sobre o mundo contemporâneo com o objetivo de chacoalhar os leitores e libertá-los da
apatia e da neutralidade

I JOGOS ABERTOS SERCON
No dia 6 de novembro foi realizado o I Jogos Abertos Sercon, torneios de futebol soçaite masculino, futsal masculino e
feminino, futvolei infantil, truco, sinuca, ping pong, com representações de toda fiscalização estadual, ou seja, TCE, TCM,
Fisco, MP e a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia.
Com a presença do Secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Engº Mário Vilela, representando o
Prefeito Maguito Vilela, do Secretário de Comunicação, Helton Lenine e do Secretário de Esportes, além do Presidente do
Sercon, Marcos José Cabral, do Presidente do Sinficon, Luiz Ferreira, da Presidenta Asap, Vera Jardim, que apoiaram a
organização do evento, o Presidente da Astcon-TCM, José Maria da Veiga Jardim, também prestigiou o evento.
A chegada do asfalto na porta do Clube, considerado um benefício histórico, foi registrado com o descerramento de uma
placa que marcou ainda as várias benfeitorias realizadas pela atual diretoria do Clube do Sercon, comandada por Juscelino
Miranda e Edson Wander Gomes.
Na ocasião foram homenageados o Prefeito de Aparecida de Goiânia e o Secretário de Comunicação daquele Município. O
troféu mais disputado, torneio Conselheiro Sebastião Tejota, foi entregue ao time da AGMP - Associação Goiana do Ministério
Público, equipe campeã do
futebol soçaite.
Com som ao vivo, às 12:20
horas foi servido um
almoço/churrasco aos atletas dos
times do Sercon, Sinficon, Astcon
TCM, Affego (Fisco), AGMP e
Aparecida de Goiânia e aos
convidados.

Entrega até 14/12 no Gabinete do Conselheiro Edson Ferrari

CONTRA UM MUNDO MELHOR - LUIZ FELIPE PONDÉ

Eseeuestiversemdinheiroparaparticipardoamigo-secreto?
Antes do sorteio, é importante estipular um valor médio para que todos fiquem satisfeitos. Por
exemplo,definirquetodosospresentesdevemcustardeR$20aR$30.
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Serão bem-vindos também material de construção,
cobertores e bijuterias

Fuiconvidadoparaumaceia.Devolevarpresentes?
Não se sinta na obrigação de levar presente para todo mundo mas é educado levar uma lembrança para a dona da casa. Você não precisa
gastar muito.Nessashoras,useobomsensoeobomgosto!

Oquedarpara:amigo-secreto,crianças,sograechefe?
Amigo-secreto que você não conhece: Presentes neutros, como carteiras, canetas, vale CDs e vale
livros,porexemplo.
Criança:Deixeacriançafeliz,nãoamãedela.Comprebrinquedos,claro.
Sogra: tente descobrir mais sobre os gostos dela: se ela gostaria de ganhar algo pra casa, ou se ela
prefeririaumablusa,echarpeoubolsasãoboasideiasdepresentesnessecaso.
Chefe:Oidealéquetodososfuncionáriosfaçamumacotizaçãoecompremumpresentemelhor.
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EVENTO
FORUM NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS E
ARQUIVISTAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
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MARCONI PERILLO VISITA O TCE

DICAS PARA AS FESTAS DE FINAL DE ANO

Modo de Preparo
Corte a tampa do panetone, acompanhando o papel que
vem a sua volta e sem retira-lo. Reserve a tampa. Retire
todo o miolo do panetone, pegue esse miolo e deixe de
molho no leite condensado e também passe leite
condensado na parte oca do panetone, agora vá
Intercalando sorvete e panetone molhado no leite
condensado, até preencher o panetone
por total, lembrando que a ultima
camada deve ser de sorvete, agora
pegue a tampa reservada passe leite
condensado e tampe o panetone,
coloque-o novamente na embalagem
plastica e leve ao freezer por pelo
menos 2 horas antes de servir.
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SORVETONE
Ingredientes
01 Panetone de 500g de boa qualidade
01 lata de leite condensado
01 pote de sorvete de 2 litros

Em 9 de novembro,o Tribunal de Contas do Estado de Goiás promoveu o 2º TCE
INTERAGE, evento que teve como objetivo divulgar as ações do TCE por meio da
interação com a sociedade. Esta segunda edição contou com a apresentação de duas
auditorias operacionais (AOPS) cujos temas foram: " Produção de Medicamentos " e
"Meia Ponte Rio por Inteiro" .
Além destas duas Aops, foram abordados outros assuntos como: modernização do
controle externo, medidas cautelares, contas do governador e a parceria entre os
órgãos de controle.
O evento contou com três apresentações artísticas muito elogiadas pelo público :
- Coral do TCE - GO
- Apresentação da cantora Alice Galvão, acompanhada ao violão por Marcos Galvão
- Grupo Gustav Ritter
Entre os palestrantes, destaque para os convidados Eduardo Abdon Moura,
procurador – geral de Justiça do Estado de Goiás, Fabrício Motta , procurador de contas
do TCM – GO e Egléubia Andrade doutora em saúde pública do Instituto Fiocruz , do Rio
de Janeiro.
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PREÇO SUGERIDO: 32,90
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